
4th SEMESTER            PROG –PCC (P-1) 

বিয় – ডাকঘর          অধ্যাবিকা – রানু বিশ্বা   

 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুররর যুগান্তকারী ৃবি  ‘রূিক-াাংরকবিক’ নাটক । বিবন প্রায়ই আটবট এইরূি 

নাটক লরেন । লনারি প্রাইজ(১৯১৩) িাওয়ার একিছর আরগ রিীন্দ্রনাথ ‘ডাকঘর’ নাটক 

লরেন। এই নাটকবট  বিরেরল অবিনীি য় THE POST OFFICE নারে- লকাররর 

িবরচানায় ১৯২১ ার লে-জুন োর, িাবিরন; এেনও নাটকবট স্বরেরল ও বিরেরল জনবপ্রয়িার 

ারথ অবিনীি য়।নাটকবট লোর েয় রিীন্দ্রনাথ োনুরর জীিনরক িযিারাচনা করররছন 

বিনবট িযিারয় - ১) সৃ্মবিরাক, ২) আবিকরাক এিাং ৩) আধ্যাবিকরাক।এরই িালািাবল বিবন 

‘োনুরর’ বিনবট ম্পরকির কথা আোরের জানান-ক) োনুরর ারথ প্রকৃবির ম্পকি, ে) োনুরর 

ারথ োনুরর ম্পকি , গ) োনুরর ারথ ঈশ্বররর ম্পকি ।আেরা লেেরিা , রিীন্দ্রনারথর 

‘ডাকঘর’ নাটরকর বিনবট িিি আর এই বিনবট িরিিই বিবন োনুরর বিনবট ম্পরকির কথা 

িররছন। নাটরকর েুবট কাবনী আরছ , একবট াোোঠা আর অনযবট গূঢ়। 

নাটরকর কাবনীরি আেরা লেবে, অেরক গ্রাে ম্পবকিি বিরেলাই োধ্িেত্ত ও িার স্ত্রী 

প্রবিিান কররন । অেরর বেিকাবল ইরয়রছ, িাই কবিরাজ িাাঁরক ঘর লছরে লিররারি িারণ 

করররছ। লছাট্ট অেরর সৃ্মবির েরধ্যই ইজীিনরক ধ্রা রয়রছ ।িার কল্পরারকর াারযয আেরা 

জানরি িাবর েইওার া িাাবে গ্রাে , লােী নেী, ারিরে লােী গ্রােয লেরয়রের কথা । 

লছররে , প্ররী , লোে, ুধ্া-িাই জীিরনর প্রিীক রয় উরঠরছ । গবিই জীিরনর প্রগবি – 

লছরর ে লইরকে , প্ররী েরয়র প্রিীক- ল ির আোরের ‚ েয় িরয় যায়‛। এই প্ররী 

বকন্তু অেরক প্রথে আশ্বা লেয় – িার ঘররর লোা জানার ােরনই রাজা ডাকঘর 

িবরয়রছন, বিবন অেরক প্রবিবেন বচবঠ বেরিন । অে ারা নাটরক লই বচবঠর জনয অরিক্ষা 

করর আর ঠাকুরো িাাঁরক আশ্বা লেয় , রাজ িার কারছ আরিই ।নাটরকর িজান্তা লোে 

আিার বরিী োনু , ল লঘার নাবিক এিাং অাংকারী িযবি ।র অেরক প্রাধ্ানয বেরি চায় না,  



িার কারছ োনবিক গুনগুব অথিীন । অেরর িবিজীিরনর একোত্র িনু্ধ রয়রছ ুধ্া, 

ললীোববনর লেরয়, িাাঁরক লেরে অেরর েরন রয়রছ-‚ লযন কারিাকার িারা’’। োনুরর 

জীিরন িরচরয় প্ররয়াজনীয় উিাোন লপ্রে -ুধ্া লযন অের প্রারণ ুধ্া লযাগায় , িাই বিন বিয 

করর ির ল, ‚ না, িুরিা না , লেরো আবে েরন রােি’’। িাই নাটরকর ললর অে 

িরেরারক যাওয়ার িররও ুধ্া িার জনয ফু আরন আর ির ‚ ওর ঘুে িাঙর ির , ুধ্া 

ওরক লিারবন‛। নাটরক আেরা লেবে , অে ুধ্ার কারছ ফু চাইর , রযেয়ী ুধ্া ির-

‚ফু অেবন করর বক করর লেি?োে বেরি রি ?‛োে অে লেয় ,বনরজর প্রারণর বিবনেরয় 

ুধ্ার িারািাার স্বীকৃবি লেয় ল । 

‘ডাকঘর’ নাটরক অিীবন্দ্রয় চবরত্রগুব  ঠাকুরো, রাজেূি আর রাজকবিরাজ। আেরা জাবন , 

রিীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মারে যািিীয় ইবন্দ্রয়জ িস্তু ও িারির রে বনরজরক গিীরিারি একািিা অনুিি 

কররবছরন, িারিই ‘ঠাকুরো’ চবরত্র ৃবি য় । ঠাকুরো আর লকউ নয়, আোরের ‘বিরিক’ 

চবরত্র। অে ও ঠাকুরো প্রবিবট োনুরর জীিরন অন্তর ও িাবর চবরত্র ।অে িিররাগ লথরক 

েুবি লিরি চায় , িারক লই েুবি লেয় রাজবিেয আর িার আিজ বিশ্বারক যথাযথ ন্মান 

বেরয় িরেরারক িারক বনরয় লযরি আরন রাজেূি ।  

‚ আবে চঞ্চ ল/ আবে ুেূররর বিয়াী‛-এই প্রবিধ্ববনই  ‘ডাকঘর’ নাটক। অে লচরয়বছ, 

িার লচিনার বিকাল লাক , বকন্তু োজ িারক ঘরর িিী করর। অথচ িার ইবন্দ্রয় 

অাধ্ারনিারি জাগ ও বিয় ।আর িার জনযই ঈশ্বর (রাজা) িাাঁরক ধ্রা লেয় । আেরা লকউ 

েৃিুযর জনয প্রস্তুি থাবক না, িাই জীিরন প্ররয়াজরন – অপ্ররয়াজরন প্রবিবট েরয় আোরের বিবচত্র 

অনুিূবি, অবিজ্ঞিা য় । নাটরক প্ররী িরন, ‘ লিা িরয় যায়’- এই িযরক রিীন্দ্রনাথ 

আোরের উিবি কবররয়রছন। নাটরকর বিনবট িরিিই অে ধ্ীরর ধ্ীরর অেৃিরারক যাওয়ার 

িূরিি জীিন লথরক অবিজ্ঞিা গ্রণ করররছ ।নাটরকর শুরুরিই আেরা জাবন , অেরর কারছ 

লররির লরাে ও াওয়া বনবদ্ধ। অথচ লরি কারই ো ‘েুগিা’ আরন- ঋিু এোরন 

ারেবিকিারি রকরা রূরি আর। লছরর ে অেরক জানায়-‚িাে রকরা, লরি রকরা‛ 

কথা। রাজা অথাৎ ঈশ্বর স্থািন কররন ডাকঘর অথাৎ বিশ্বপ্রকৃবি , আর লই িৃবথিীর লোাঁজ লনন 



ঋিুর াারযয , িরির ারথ িার লযাগারযাগ য় বচবঠর াারযয , বচবঠ িাই রয় ওরঠ লৌিযি ও 

আনরির প্রিীক । এই নাটরকর প্রবিবট চবরত্র ারেবিক –  

১) অে – িদ্ধ আিা । 

২) রাজা – ঈশ্বর । 

৩) ডাকঘর – িৃবথিী / বিশ্বপ্রকৃবি। 

৪) রকরা – ে ঋিু। 

৫) বচবঠ - লৌিযি ও আনি ।  

৬)ঠাকুরো- বিরিক / োনুরর অন্তর । 

৭) োধ্িেত্ত- বিয়-িুবদ্ধ ম্পন্ন । 

৮) কবিরাজ – ািধ্ানী । 

৯) লোে – আি অাংকারী । 

১০) প্ররী – েয়। 

১১) লছররে , েইওয়াা- গবির প্রিীক । 

১২) ুধ্া- েরিিযর লপ্রে । 

১৩) ফু – প্রবিশ্রুবি । 

১৪) অেরর েৃিুয – েুবি / লপ্ররের েূয । 

   

 


